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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
ศึกษาผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย เป็นครู ผู้สอน
ในโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จานวน 5 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นทีมงานวิจัย
การวิจัยมี 2 ระยะ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ได้แก่ วางแผน ปฏิบัติ สังเกต และ
สะท้อนผล ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และระยะที่ 2 เป็นการพัฒนา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินคุณภาพ
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ แบบบันทึกการปฏิบัติ งานของทีมงานวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา และแบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย
เปรี ยบเทียบกั บเกณฑ์ ที่ก าหนดส าหรับข้อมู ลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ เนื้ อหาส าหรั บข้ อมู ลเชิ ง
คุณภาพ
ผลการวิจัย พบว่า 1. คู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมอยู่
ระหว่ าง 0.80-1.00 ผ่ านเกณฑ์ ที่ ก าหนดทุ กรายการที่ ค่ าเฉลี่ ย 0.50 2. การพั ฒนาการวิ จั ยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 3 รายการ โดย 1) คุณภาพของรายงาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่
ระดับมาก ( X = 3.51) 2) การเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัยทางเว็บไซต์ มี
จานวน 3 ผลงาน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่มีการเผยแพร่บทความวิจัย 3 ใน 5 ผลงาน และ 3) ความพึง
พอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =4.57) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับมาก ( X =3.51)
คาสาคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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Abstract
This research aimed to study the results of a classroom research manual
development and the results of classroom research development in a secondary
school. The target group were 5 teachers volunteered to join the research team in Ban
Phai School, Khon Kaen Province in the academic year 2015. The research was divided
into 2 phases using a 4-step action research process; planning, acting, observing, and
reflecting the results. Phase 1 is the development of a classroom research manual and
the second phase is the development of classroom research in a secondary school.
The tools used to collect data were an appropriateness assessment form of classroom
research manual by specialists, a quality assessment form of classroom research report
by specialists, a research team performance record, a satisfaction questionnaire on the
classroom research development by using action research in a secondary school, and
a researcher's performance record. The data were analyzed by using mean compared
to criteria for quantitative data and the content analysis for qualitative data.
The research results were as follows: 1) The classroom research manual had
an average level of appropriateness ranging 0.80-1.00 which passed the criteria at mean
0.50. 2) The classroom research development in the secondary school passed all 3
criteria; (1) the quality of the classroom research report in overall was at the highest
level ( X =4.60) which passed the criteria at a high level ( X =3.51), (2) the dissemination
of 3 classroom research articles of the research team was done on the web site which
passed the criteria, published 3 research articles from 5 works, and (3) the satisfaction
on the development of classroom research through the use of action research process
in overall was at the highest level ( X =4.57) which passed the criteria at a high level
( X =3.51).
Keywords: Action Research, Classroom Research, Classroom Research Manual
บทนา
พระราชบั ญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ระบุ ให้ สถานศึกษาส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และในมาตรา 30 ได้กาหนดให้
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สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ ผู้ สอนสามารถวิจั ยเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกั บผู้ เรียนในแต่ ละระดั บ
การศึกษาไว้ด้วย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, 2542 : 8-16)
จากการวิจัยของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2558) พบว่า ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนมี 7 ข้อ เรียงตามลาดับ ได้แก่ 1) รูปแบบ
การพัฒนาครูที่เหมาะสมกับครูที่มีประสบการณ์ทางานในแต่ละช่วง 2) มีระบบการวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาครู 3) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันพัฒนาครูอย่างเพียงพอ 4) มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 5) มีระบบการพัฒนาที่ตรงกับ
ความต้องการของครู 6) สถาบันจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอ และ 7) ครูได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะและสมรรถนะสาหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังพบว่า ความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนของครูไทยอย่างเร่งด่วน 5 ลาดับแรก เรียงตามลาดับ ได้แก่
1) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสอน และการพัฒนาผู้เรียน 2) การทาวิจัยในชั้นเรียนและนาไปสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ 3) การบริหารจัดการความเสี่ยง การประยุกต์ ทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ 4) การเป็นผู้นาการขยายผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
ให้ ครู ในโรงเรี ยนและโรงเรี ยนอื่ น และ 5) การสื่ อสารและการใช้ ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และผลการวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช และคณะ (2558 : ช) เกี่ยวกับ
สภาพและปัญหา การดาเนินงานของคุรุสภา ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 พบว่า ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การวิจั ยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาได้ให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา จานวน 30 เรื่อง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานวิจัย ยกย่อง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและดาเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัย
ได้รับการคัดเลือก จานวน 934 เรื่อง คุรุสภามีการส่งเสริมสนับสนุนในหลายลักษณะ ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการ มีผลงานวิจัย
ได้รับการคัดเลือก จานวน 615 เรื่อง การร่วมประชุมสัมมนาสภาครูอาเซียน การสร้างความสัมพันธ์กับ
องค์กรวิชาชีพครูภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาที่พบ ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณ และการยกย่องในกิจกรรมต่างๆ มีการนามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย โดยสภาพทั่วไปของ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งด้านผลงานและการ
ส่งเสริมยังอยู่ในวงจากัด อันเนื่องมาจากครูผู้สอนยังไม่ลึกซึ้งถึงองค์ความรู้และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มากนัก อีกทั้งการส่งเสริมสนับสนุน การติดตามการปฏิบัติ รวมถึงการ
กาหนดนโยบายปฏิบัติระดับสถานศึกษาก็ยังอยู่ในวงจากัด นอกจากนี้ ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย รวมทั้งเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย
การวิจัยปฏิบัติการ เป็นวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ค้นหาความรู้ วางแผนการดาเนินงาน ลงมือปฏิบัติ และ
ใช้การสะท้อนผลการปฏิบัติหรือการแปลความหมายผลการวิจัยได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การวิจัยปฏิบัติการ
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จึงมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาครูผู้สอน ในการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (พินันทร์ คงคาเพชร, 2552 : 2)
นอกจากนี้ วิทยาลัยนครราชสีมา ยังได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยกาหนดให้มีการปรั บปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
วิชาการและการให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างและการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไว้ด้วย (ส านักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา วิ ทยาลั ย
นครราชสีมา, 2556 : 5-7)
จากเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับชาติ ความต้องการจาเป็นระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
เป็นฐานปฏิบัติการ ความเหมาะสมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา ตลอดจนความพร้อมของผู้วิจัยในการให้บริการทางวิชาการควบคู่ไปกับ
การวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การ ในฐานะอาจารย์ ประจ าของวิ ทยาลั ยนครราชสี มา จึ ง ได้ ด าเนิ นการวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยของความ
เหมาะสมแต่ละรายการ 0.50
2. ผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1) ระดับผลการประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) 2) จานวนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัย ที่ได้รับ
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น มี 3 ผลงาน
จาก 5 ผลงาน และ 3) ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทีมงานวิจัย โดยภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ โดย
ผู้ วิจั ย และผู้ เกี่ย วข้องมีส่ ว นร่ ว มในการปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒ นา
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คุณภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับภาวะ
ของสังคมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือกระทา การ
สังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ที่ดาเนินการต่อเนื่องกันไป ผลที่ได้นาไปปรับแผนเข้าสู่วงจรใหม่
จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง หรือพัฒนาสภาพการณ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา มีดังนี้ (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537 : 13)
1) เปนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและมีการร่วมมือ (Participation and Collaboration) ใช
การทางานเปนกลุม ผูรวมวิจัยทุกคนมีส วนสาคัญและมีบทบาทเทาเทียมกันในทุกกระบวนการของ
การวิจัย ทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ ตลอดจนการวางนโยบายการวิจัย
2) เน้นการปฏิบัติการ (Action Orientation) การวิจัยชนิดนี้ใช้การปฏิบัติเป็นสิ่งทาใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
3) ใช้การวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Function) การวิเคราะห์การปฏิบัติการอย่างลึกซึ้งจาก
สิ่งที่สังเกตได จะนาไปสูการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพื่อการปรับแผนการปฏิบัติการ
4) ใช้วงจรการปฏิ บั ติการตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงผลเพื่อนาไปปฏิบัติในวงจรต่อไป
จนกว่าจะไดรูปแบบของการปฏิบัติงานที่เป็นที่พึงพอใจ และไดขอเสนอเชิงทฤษฎีเพื่อเผยแพร่ต่อไป
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Classroom Research) หมายถึง การวิจัยที่ครูผู้สอนเป็น
ผู้ดาเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กาลัง
ดาเนินการอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งผลของการวิจัยมุ่งประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
โดยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอน หาวิธีการเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมในชั้นเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการแก้ปัญหา และรายงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม
ลั ก ษณะของการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ มี ดั ง นี้ (หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น, 2543 : 216)
1) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2) เป็นการศึกษาเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
3) เป็นการศึกษาและวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน เพื่อนาผลไปใช้ในการแก้ปัญหาการ
สอนของตนและเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป
ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
1) ประชากรที่ศึกษา เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
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2) กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านไผ่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ปี
การศึกษา 2558 ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นทีมงานวิจัย จานวน 5 คน
2. เนื้อหา ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานการวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ การออกแบบการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ การเขี ย นรายงานการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) ผลการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ คุณภาพของคู่มือการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
2) ผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 3 รายการ
ได้แก่ (1) คุณภาพของรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (2) จานวนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแก่น และ (3) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ วิจัย
เชิงปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
4. ระยะเวลา อยู่ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 (ปฎิบัติการ ณ หน่วย
วิจัย ระหว่างเดือน มีนาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559)
5. สถานที่ คือ โรงเรียนบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ตาบลในเมือง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ได้แก่ วางแผน ปฏิบัติการ สังเกต
และสะท้อนผล การวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาคู่มือการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดาเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นวางแผน ศึกษาบริบทและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กาหนดกรอบการพัฒนาคู่มือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นปฏิบัติ สร้างคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นสังเกต ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นสะท้อนผล วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ จั ด ท าต้ น ฉบั บ คู่ มื อ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผล
ระยะที่ 2 การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ดาเนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
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ขั้นวางแผน ประสานงานหน่วยวิจัย รับสมัครทีมงานวิจัย เตรียมความพร้อมเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ปฐมนิเทศทีมงานวิจัย และเสนอ 7 เทคนิควิธี ได้แก่ การศึกษาคู่มือด้วยตนเอง การลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง การเจรจาต่อรองการปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารทางไลน์และทางอีเมล์ การประชุม
ปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนตนเอง และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงาน และกาหนดแผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ ประชุมปฏิบัติการ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานและการสะท้อนผลการปฏิบัติของ
ทีมงานวิจัย เกี่ยวกับ การกาหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และ
การเผยแพร่บทความวิจัย และประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้น สั งเกต ประเมิน คุ ณภาพของรายงานการวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนรู้โ ดยผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ติดตามการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขั้นสะท้อนผล สะท้อนผลการดาเนินการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และสรุปผล
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า คู่มือการพัฒนาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุก
รายการที่ระดับ 0.50 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1
2. ผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผ่ านเกณฑ์ที่
กาหนดทั้ง 3 รายการ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2 โดย 1) คุณภาพของรายงานการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับมาก
( X =3.51) 2) การเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัยทางเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น มีจานวน 3 ผลงาน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ
มีการเผยแพร่บทความวิจัยอยู่ที่ 3 ผลงาน จาก 5 ผลงาน และ 3) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของทีมงานวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.57) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับมาก ( X =3.51)
ผลการสะท้อนความคิดเห็นในการปฏิบัติของทีมงานวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการทางานเป็นระบบมาก มีระยะเวลาปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้ว
เสร็จเหมาะสมในเวลา 1 ปี ทีมงานวิจัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกเวลา คู่มือการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ช่วยให้มั่นใจในการทาวิจัยมากขึ้น โรงเรียนควรมีครูแกนนาหรือผู้ชานาญการด้านการ
วิจัยให้การนิเทศในโรงเรียน เมื่อออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วช่วยให้มองเห็นแนวทางการดาเนินงานวิจัยได้
ชัดเจนขึ้นมาก เครื่องมือทดลองสามารถนาชุดแบบฝึกที่เคยใช้กับนักเรียนกลุ่มที่เคยสอนมาก่อนแล้ว
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มาปรับปรุงและทดลองใช้ใหม่ได้ การอภิปรายผลการวิจัย ทาได้ยากมาก โดยเฉพาะการใช้เหตุผลมา
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นและต้องใช้ความคิดมาก การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ยากซับซ้อน ใช้
เวลามาก และละเอียดที่สุดในการทาวิจัยในชั้นเรียน การเขียนบทความวิจัยมีรูปแบบการเขียนบทความ
วิจัยในคู่มือชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย ผู้วิจัยให้คาแนะนาวิธีปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง และ
เปิดโอกาสให้สะท้อนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการพบกลุ่ม ได้ให้คาปรึกษา แนะนา และ
ตรวจสอบบทความวิจัยของทีมงานวิจัยด้วยตนเอง จึงมั่นใจในผลงานมากขึ้น ภูมิใจมากกับผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของตัวเอง และโรงเรียนควรมีครูแกนนาด้านการวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นอกจากนี้ ที มงานวิ จั ย มี ค วามพอใจในวิ ธี การปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั นและผลงานของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทางานที่มีกาหนดการทางานชัดเจน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานที่เป็นกลุ่ม
เล็กๆ การประชุมปฏิบัติการที่มีผู้วิจัยเป็นผู้ให้คาแนะนาและติดตามผลการทางานทุกระยะการทางานที่มี
ผู้บริหารโรงเรียนสนใจสอบถามเป็นระยะ ทีมงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความภูมิใจในผลงานการวิจั ยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความมั่นใจในการให้คาแนะนาแก่ครูผู้สอนที่
สนใจจะทาวิจั ยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น ความกระตือรือร้นที่ได้เผยแพร่งานวิจั ยเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของตนเอง และยั งได้รับความชื่นชมในผลงานและความตั้งใจสร้า งสรรค์ผลงานจากผู้ บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน แต่ยังมีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับ หากจะได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
ให้เป็นครูแกนนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน หรือหากจะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากยังไม่มีความถนัดในการบริหารจัดการและยังไม่มั่นใจในหลักการหรือ
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนมากนัก
อภิปรายผลการวิจยั
1. คู่มือการวิ จัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น มีเนื้อหาสาคัญ 4 ตอน ได้แก่ ความรู้
พื้นฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน มีคุณภาพของรายงานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60) ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ที่ระดับมาก ( X =3.51) และผู้ วิ จั ยได้ ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
จึงน่าจะมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ประกอบการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัย
โดยทีมงานวิจัยแต่ละคนสามารถศึกษาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตลอดเวลา และยังสามารถนาเอาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้วิจัย
และทีมงานวิจัยในการประชุมปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งได้อีกด้วย เพื่อให้
ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักการหรือทฤษฎีและหลักปฏิบัติโดยไป และ
เหมาะสมกับบริ บทการดาเนินการในชั้นเรียนของตนเอง สอดคล้องกับ จเร หนูปลื้ม (2554) ที่พบว่า
ความเหมาะสมของคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสาหรับครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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ความพึงพอใจของทีมงานที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคู่มือการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70) และสอดคล้องกับความคิดเห็น
เพิ่มเติมของทีมงานที่พบว่า ให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนได้ครบถ้วน (ความถี่ 2) ให้
แนวทางการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนชัดเจน (ความถี่ 1) ช่วยให้มั่นใจในการทาวิจัยมากขึ้น (ความถี่ 1) และ
ค้นหาองค์ความรู้ที่ต้องการได้เองและสะดวก (ความถี่ 1)
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต
และขั้นสะท้อนผล ส่งผลให้การวิจัยทั้ง 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และระยะที่ 2 การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยปฏิบัติการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 5 คน พบว่า ผลของการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กาหนดไว้ทุกประการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีกระบวนการปฏิบัติที่ไม่สลับซับซ้อน
มากนัก เหมาะสมกับการนามาใช้พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนา
งานตามปกติ งานหนึ่ ง ของครู ผู้ ส อนในโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา และเหมาะส าหรั บที่ จ ะน าไปใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่ 2 ทีมงานวิจัยได้
ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน แต่ละคนได้ปฏิบัติตามแผนที่ร่วมกันกาหนดไว้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในชั้น
เรียนด้วยตนเอง และได้ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติทุกครั้งในการประชุมปฏิบัติการและนิเทศติดตามผล
การปฏิบัติ หรือในระหว่างการปฏิบัติงานในเวลาปกติด้วย มีการยืดหยุ่นการปฏิบัติได้ ตามความจาเป็นใน
วิถีการปฏิบัติงานจริง โดยการเจรจาต่อรองระหว่างทีมงานวิจัยกับผู้วิจัยซึ่งเป็นทั้งผู้สอนและผู้วิจัยใน
ระดับอุดมศึกษาได้เสมอ สอดคล้องกับ อุดมพร ทองคา (2554 : 61-62) ทีพ่ บว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ความเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู สอดคล้องกับทวีสิน กุลนภาดล
(2556 : 28) ที่ได้เสนอแนวทางการวิจัยสู่การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ว่า
ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนทางานร่วมกับผู้สอนที่เป็นนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ทั้ง
สอนและวิจัย และสอดคล้องกับความคิ ดเห็นเพิ่มเติมของทีมงานวิจัยที่พบว่า การทางานเป็นระบบมาก
(ความถี่ 2) การตรวจสอบการทางานทั้งของตนเองและของทีมงานวิจัยมีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน และ
เป็ นระยะๆ แบบค่อยเป็ นค่อยไป (ความถี่ 1) และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการทางานมี
กาหนดชัดเจนและปฏิบัติได้ทุกครั้ง (ความถี่ 1)
3. ทีมงานวิจัย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสาหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจานวน 5 คน เป็น
กลุ่มปฏิบัติการขนาดเล็ก ทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาทางการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร
และการสอน การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ศึกษา ทุกคนมี วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ มีพื้นฐานความรู้และการปฏิบัติด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
แต่ละคนปฎิบัติการสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2 คน และทุกคนได้รั บทราบข้อมูลพื้นฐานของโครงการวิจัยแล้ วจึงสมัครเข้ าร่วมเป็นที ม
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งานวิจัยในครั้งนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจจะส่งผลให้ได้รับความร่วมมือภายในทีมงานวิจัยเป็นเป็นอย่างดี
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน ทีมงานวิจัยแต่ละคนมีความมุ่งมั่น
รั บผิ ดชอบ ใฝ่ รู้ สามารถทาความเข้าใจในองค์ความรู้และวิธี ปฏิบัติที่เกิดจากการศึกษาและจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว กล้าที่จะสะท้อนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา แม้ระยะเวลาที่จะต้องมีการประชุมปฏิบัติการและ
นิเทศติดตามผลการปฏิบัติร่วมกันถึง 8 ครั้ง และมีการพบกลุ่มเพื่อการปฐมนิเทศในครั้งแรกและมีการพบ
กลุ่มเพื่อการสรุปสะท้อนผลในครั้งสุดท้ายก็ตาม แต่ละคนก็ยังสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมกั บ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนตามปกติ มีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของผลงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นในระยะเวลาที่ร่วมกันกาหนดไว้ มีความมั่นใจในการเผยแพร่
ผลงานในกลุ่มครูผู้สอนโดยทั่วไป และมีความพร้อมที่จะให้คาปรึกษาแนะนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับครูผู้สอนที่สนใจ สอดคล้องกับความคิดเห็นของทีมงานวิจัยที่พบว่า ทีมงานวิจัยสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันได้ทุกเวลา (ความถี่ 3) แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ทุกเรื่อง (ความถี่ 2) ให้ความร่วมมือใน
การพบกลุ่มดีมาก (ความถี่ 2) มีความเป็นกันเองมาก (ความถี่ 1) และรับผิดชอบงานของตนเองดี (ความถี่ 1)
4. เทคนิควิธีที่ใช้ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นามาใช้ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากที่สุด มี 7 เทคนิควิธี ได้แก่ การศึกษาคู่มือด้วย
ตนเอง การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การเจรจาต่อรองการปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารทางไลน์และทางอีเมล์
การประชุ มปฏิ บัติการและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนตนเอง และการประชาสั มพันธ์
เผยแพร่ผลงาน ทีมงานวิจัยมีความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีที่นามาใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติ การครั้งนี้โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.38) เทคนิควิธีที่ทีมงานวิจัยพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการ
และนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =5.00) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการประชุม
ปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ทีมงานวิจัยได้ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปตามลาดับภาระงานไว้ล่วงหน้า และเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานวิจัยได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กับผู้วิจัย โดยมีเวลาประชุมปฏิบัติการครั้งละประมาณ 3 ชั่ วโมง ระหว่างเวลา 15.30-18.00 น. ซึ่งเป็น
เวลาหลังการปฏิบัติงานสอนตามปกติของทีมงานวิจัย ทีมงานวิจัยได้รับทราบถึงข้อดีของผลงานที่ได้
ปฏิบัติมาในแต่ละช่วงเวลา และได้รับทราบประเด็นและแนวทางที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ทีมงานวิจัยยังใช้ช่วงเวลาดังกล่าวที่ได้มีโอกาสสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่าง
อิสระอีกด้วย สอดคล้องกับ พรทิวา ยืนยง (2553) ที่พบว่า ขณะปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ได้จัดให้มีการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศกับผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย
สามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนได้ในระดับพอใจ และสอดคล้องกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของทีมงานวิจัย
ที่พบว่า สามารถติดต่อประสานงานกับผู้วิจัยและทีมงานวิจัยได้สะดวกรวดเร็ว (ความถี่ 1)
5. การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพของรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของทีมงานวิ จั ยทั้ ง 5 คนที่ ประเมิ นโดยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด ( X =4.60)
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ผ่ านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ระดับมาก ( X =3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายคน พบว่า อยู่ ในระดับมากที่สุ ด
จานวน 3 คน 4.69  X  4.74 และอยู่ในระดับมาก จานวน 2 คน 4.42  X  4.48 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่มีกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ มีคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วยในการศึกษาองค์
ความรู้และตัวอย่างการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีการประชุมปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติทุกภาระงานของการวิจัย
มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น
ทีมงานวิจัยแต่ละคนและผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการประชุมปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นภาระงาน รวมถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของทีมงานวิจัย ในการสร้างสรรค์
งานวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนรู้ ของตนเองให้ ปรากฏออกมาสมบู รณ์ ที่ สุ ดภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
สอดคล้ องกั บ อุ ดมพร ทองคา (2554 : 61-62) ที่ พบว่า การเขี ยนรายงาน การวิ จั ยในชั้ นเรียนของ
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความสมบูรณ์อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.61) และสอดคล้องกับความพึงพอใจของทีมงานวิจัย
ที่พบว่าความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ (การจัดทารายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.55)
6. การเผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิ จัยเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู้ของที มงานวิจัย ได้รั บการ
เผยแพร่ สาหรับครูผู้สอนในโรงเรี ยนบ้ านไผ่ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ตามกาหนดเวลาในแผนการปฏิบัติงาน มีจานวน 3 ผลงาน ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ มีการเผยแพร่บทความวิจัยอยู่ที่ 3 ใน 5 ผลงาน และบทคัดย่อ (ภาษาไทย) จานวน
5 เรื่ อง ได้รั บการเผยแพร่ ส าหรั บครูผู้ สอนในโรงเรียนบ้านไผ่ ทีมงานวิจัยอีก 2 คน ยังไม่ได้เผยแพร่
บทความวิ จัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
จั งหวั ดขอนแก่ น และยั งไม่ ได้ เผยแพร่ บทความวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนบ้ านไผ่ ตาม
กาหนดเวลาของโครงการวิจัยนี้ เนื่องจากทีมงานวิ จัย 1 คน อยู่ระหว่างการพักรักษาอาการป่วย และ
ทีมงานวิจัยอีก 1 คน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจาเป็นต้องใช้
เวลาในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเร่งด่วนก่อน ทั้งบทคัดย่อ (ภาษาไทย)
และบทความวิจัยของทีมงาน ได้ใช้รูปแบบการเขียนตามที่ปรากฏในคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับแก้ให้สมบูรณ์ขึ้น พร้อมกับนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่ วมกั นในการประชุมปฏิบั ติ การนิ เทศติ ดตามผลการปฏิ บั ติงานด้ วย เมื่ อทีมงานปรั บปรุ งแก้ ไขตาม
คาแนะนาของผู้วิจัยและทีมงานวิจัยแล้ว จึงจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์ออกเผยแพร่ต่อไป ช่วยให้ทีมงานวิจัย
มีความมั่นใจในผลงานที่นาออกเผยแพร่มากขึ้น สอดคล้องกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของทีมงานวิจัยที่พบว่า
ภูมิใจที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สมบูรณ์ และได้เผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ (ความถี่ 3) และผู้วิจัยแนะนา
การแก้ไขผลงานได้ชัดเจน เข้าใจง่าย แก้ไขตามได้ทันที (ความถี่ 1)
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7. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้อยู่ที่ระดับมาก ( X =3.51)
ด้ านที่ มี ความพึ งพอใจสู งที่ สุ ด ได้ แก่ ด้ านการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การ อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ( X =4.61)
รองลงมา ได้แก่ ด้านผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.55) และ
ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย อยู่ในระดับมาก ( X =4.49) ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ทีมงานวิจัยมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายความสาเร็จของโครงการวิจัย และเข้าใจแนวทางใน
การปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในการปฐมนิเทศทีมงานวิจัย ทีมงานวิจัยได้ร่วมกัน
วางแผนการปฏิบัติ ได้ลงมือปฏิบัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ทีมงานวิจัยแต่ละคนมีคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ไว้สาหรับศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง มีผู้วิจัยเป็นผู้ติ ดตามให้ความช่วยเหลือแนะนา
แต่ละขั้นตอนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภาพของรายงานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงน่าจะ
ส่ งผลให้ ที มงานวิ จั ยมี ความพึ งพอใจต่อการพั ฒนาการวิ จัยเพื่ อพั ฒนาการเรียนรู้ โดยใช้การวิจั ยเชิ ง
ปฏิบัติการดังกล่าว สอดคล้องกับ จเร หนูปลื้ม (2554) ที่พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมวิจัยชั้น
เรียนโดยใช้ชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสาหรับครู มีเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
1. ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ กษา สามารถใช้ คู่ มื อการวิ จั ย เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู้ เ ป็ น
แนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเองได้
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิจัยทางการศึกษา สามารถนาคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ และบทความวิจัยของทีมงานวิจัย ไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษาได้
3. อาจารย์ผู้สอนสามารถประยุกต์เทคนิควิธีที่ใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะที่ 2 ครั้งนี้
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในระดับอุดมศึกษาได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และ
การสะท้อนผลไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ตามหลักสูตรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. ควรมี ก ารน าการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารไปประยุ ก ต์ใ ช้ กั บ การพั ฒ นาการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งที่อยู่ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. ควรมีการศึกษาการนาเทคนิควิธีต่างๆ มาใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้าน
การเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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